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Nyhetsbrev till 

Golden retrieverklubbens sektioner 

 

Nyhetsbrev april 2022 
 
Hej! 

Här kommer årets första nyhetsbrev. 

Nyhetsbrevet skickas ut efter varje HS 

styrelsemöte med information. Det skickas till 

varje sektions postmottagare som sedan får 

vidarebefordra till sin egen styrelse.  
 
Sektionskampen 
Då vi under 2021 inte utsåg Årets sektion 
kommer varje sektion även denna gång få dela 
på prissumman och därmed få ett extra bidrag 
på 1000 kr till sektionens aktiviteter.  
Sektionskampen 2022 är däremot i gång nu, så 
kör på med era aktiviteter och glöm inte att 
skicka in i slutet på året! Kommer att påminna 
om det i senare Nyhetsbrev. 
 
Open Show 2023 
Det börjar bli dags att ansöka om Open Show 
2023. Sista ansökningsdag är 1 juni 2022. 
Ansökningsblanketten finns i 
sektionshandboken. 
                        
 
 

 

 Centrala arrangemang 2022 
• 6-10 juli – Goldenlägret, Herrfallet  
• 16-17 juli – KM, Orsa Grönklitt  
• 6 augusti – Club Show, Sundsvall  
• 12-14 augusti – Goldenspecialen, Gammelkroppa 
 
Goldenspecialen 
Den 12-14 augusti är det dags för Goldenspecialen 
på Gammelkroppa skogsskola. Detta är ett 
arrangemang som kräver väldigt många 
funktionärer. Är er sektion sugen på att bemanna 
en ruta på WT eller liknande? Hör av er till Janne, 
jakt@goldenklubben.se 
 
Marknadsföring av Golden Retriever på mässor 
Dokumentet med information om vad som gäller 
när en sektion deltar på mässor och marknadsför 
golden är uppdaterat. Bifogar dokumentet 
tillsammans med detta nyhetsbrev och det ligger 
även i sektionshandboken. 
 
Utvärdering av sektionsdagarna 
Tack till er som deltog på sektionsdagarna – vilken 
rolig helg vi fick! Vi har fått in många svar på 
utvärderingen och kan se att de flesta har varit 
nöjda med helgen. T.ex. har vi fått några synpunkter 
på maten, vilket vi har framfört till hotellet. Vi tar 
till oss av alla synpunkter och har med dem i nästa 
planering av sektionsdagarna. 
 
Exteriörutbildningar 
Den 10-11 september arrangeras Exteriör II och 
den 29-30 oktober arrangeras Exteriör III. Annons 
om dessa utbildningar kommer i Golden Nytt. 
                          
 

Ha en riktigt fin vår 
och sommar! 
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PLANERINGSLISTA FÖR GRK:S SEKTIONER 
 

DATUM ATT GÖRA 

Januari Senast den 31 januari ska handlingarna till Goldenfullmäktige kommit sektionen tillhanda. Lägg ut 

handlingarna på sektionens hemsida så att medlemmarna har möjlighet att läsa igenom dessa innan 

årsmötet. 

Februari Sektionens årsmöte ska vara genomfört innan februari månads utgång. Lämpliga datum är mellan 7- 

24 februari. Årsmötesmanual finns i sektionshandboken. Glöm inte att beställa en medlemsmatrikel 

för sektionen. Endast medlemmar har rätt att närvara vid sektionens årsmöte. Beställ via e-post 

medlem@goldenklubben.se 

 

Viktigt: 

Utse fullmäktigedelegater, suppleanter samt deltagare till sektionsdagarna på det konstituerande 

mötet efter sektionsårsmötet. Namnen måste rapporteras till klubbstyrelsen senast 4 veckor innan. 

(Avbokningsregler på hotellet). I början av februari kommer inbjudan till sektionsdagarna. 

 

27 januari är det manusstopp för sektionsspalterna till GN1. Manusstopp för övrigt material som 

artiklar och annonser den 13 januari. 

Maj 5 maj är det manusstopp för sektionsspalterna till GN2. Manusstopp för övrigt material som artiklar 

och annonser den 21 april. 

Juni 1 Juni är sista datum för att ansöka om Open Show för kommande verksamhetsår. 

Blankett för ansökan finns i sektionshandboken. 

Augusti 11 augusti är det manusstopp för sektionsspalterna till GN3. Manusstopp för övrigt material som 

artiklar och annonser den 28 juli. Påminn medlemmarna både på hemsidan och i sektionsspalten att 

senaste datum för att lämna in motioner till sektionens årsmöte är 1 oktober. 

September Dags att bestämma datum för årsmötet och även boka lokal. Information om årsmötet ska enligt 

stadgarna vara publicerat minst 60 dagar innan årsmötet. 

Oktober 1 oktober är sista datum att beställa GRK:s prisrosetter för kommande verksamhetsår. 

Beställningsblankett finns i sektionshandboken. 

 

1 oktober är sista datum för att lämna in motioner till kommande års Goldenfullmäktige 

December Den 15 december är sista datum att skicka in ansökan till klubbstyrelsen i tävlingen om ”Årets 

sektion” 
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Marknadsföring av golden retriever på mässor 

 
 
 
 

 
Marknadsföring av Golden retriever på mässor 

 
 
 
 
Sektion dom marknadsför klubben och rasen på mässor erhåller från klubbstyrelsen: 

 1000:-/dag som arrangemanget pågår. 
Bidraget är tänkt att täcka eventuell monterhyra och reseersättningar för 
funktionärer. 
 

 
Tips på vad som kan finnas i montern: 

 Representativa hundar och kunnig personal 
 Informationsmaterial (beställs av informationsansvarig) 
 Hage, vattenskål & fäll för medhavda hundar 
 Information om hur man blir medlem 
 Kommande aktiviteter lokalt/centralt 
 Äldre nummer av Golden Nytt (beställs av informationsansvarig) 
 Klubbens prylar till försäljning (beställs av informationsansvarig) 

 
 

Fler förslag: 
 Samla i pengar till forskningsfonden. Underlätta med QR-kod till Swish. 
 Någon form av tävling 
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Till  
SSRKs avdelningar & rasklubbar 
JIS     2022-04-14 
  
  
  
  
  
  
  
  
Dags att anmäla deltagare till Instruktörsutbildning/Diplomering inom SSRK  
  
Många av SSRKs medlemmar önskar att föreningen ordnar olika typer av kurser och träningar.  
För att vi i SSRK ska kunna erbjuda mer kurser, behöver vi utbilda fler instruktörer.  
SSRK HS och Funktionärsutbildningskommitté inbjuder nu alla SSRK avdelningar, rasklubbar 
och JIS att anmäla en (1) deltagare vardera till en grundläggande instruktörsutbildning.  
 
Deltagaren blir efter genomförd utbildning Diplomerad Instruktör inom SSRK vilket innebär att 
individen har grundläggande kunskaper i att planera och genomföra en kurs, pedagogik, 
bemötande av kurs-deltagare, grunder kring ”hur lär hund” och grundläggande träning av 
hundraser som ingår i SSRK.  
  
Målsättningen med diplomeringsutbildningen är att instruktören på egen hand inom 
avdelningen/ rasklubben/JIS ska kunna planera och genomföra valpkurser, nybörjarkurser och 
introduktionsträffar.  
  
Kursupplägg  
Diplomeringsutbildning startar i februari 2023. Utbildningen består av två utbildningshelger 
samt ett antal digitala föreläsningskvällar.   
Där emellan förväntas kursdeltagaren genomföra eget arbete på hemorten som redovisas vid 
sista kurstillfället. Det egna arbetet görs tillsammans med en mentor som utses av 
avdelningen/ rasklubben/JIS som skickar deltagaren.  
  
Kostnad  
Kostnaden uppgår till ca 15 000 kr/deltagare. I detta ingår utbildningsmateriel, instruktörer 
och logi under kurshelgerna. Resekostnader samt mat ingår inte. Kursen anordnas om 
deltagarantalet uppgår till minst 6 personer. Kursavgiften blir lägre om fler än 6 personer 
anmäler sig. I det fall utbildningen inte blir fulltecknad finns möjlighet att anmäla fler än en 
deltagare från samma avdelning/rasklubb/JIS.  
På SSRKs hemsida finns ett förslag till avtal som avdelningen/rasklubb/JIS kan teckna med en 
person som skickas, i de fall där avdelningen/rasklubben/JIS betalar utbildningen.  
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Mer information  
Mer information om instruktörsutbildningar inom SSRK finns att läsa på SSRK hemsida:  
http://ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/utbildning/ssrks-
instruktoersutbildning/diplomering-och-certifiering  
  
Anmälan  
Anmälan av deltagare görs senast den 2022-06-30 till funkutbildning@ssrk.se  
Uppge personens namn och adress.  
Avbokning kan göras fram till anmälningstidens slut, därefter är bokningen bindande.  
  
Frågor?  
Maila frågor till funkutbildning@ssrk.se 
 
Med vänlig hälsning  

Anna Londré 
Anna Londré  
Funktionärsutbidningsansvarig, huvudstyrelsen 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
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